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INTRODUÇÃO 
Pretende-se com o presente Relatório reportar as actividades da ONG internacional Concern Universal 
Moçambique, sobre as acções realizadas, os resultados esperados, os resultados atingidos e o impacto 
alcançado durante o Ano 2015. A ONG Concern Universal tem sede na Inglaterra e trabalha nas áreas de 
desenvolvimento e assistência humanitária em 10 (dez) países à volta do mundo. Desde 1996 que o escritório 
central da Concern Universal no país está localizado na Província do Niassa, na cidade de Lichinga (com os 
escritórios de apoio nas cidades de Maputo e Chimoio). A Concern Universal em Moçambique trabalha em 
estreita ligação com as organizações da sociedade civil locais, assim como com o Governo: Governo 
Provincial, Distrital e Municipal, bem como Ministérios e outras estruturas ao nível Nacional. A transferência 
de conhecimentos e do “saber-fazer” é um aspecto central da abordagem de trabalho da Concern Universal 
em parceria com organizações locais. As intervenções da Concern Universal estão em harmonia com as 
Políticas, Estratégias e prioridades Nacionais e locais. Neste momento (2015) a Concern Universal 
Moçambique está a trabalhar em 8 (oito) distritos da Província do Niassa (Chimbunila, Majune, N’gauma, 
Lago, Sanga, Muembe, Marrupa e Maúa), 3 (três) distritos na Província de Manica (Manica, Gondola e 
Sussundenga), 3 (três) distritos na Província da Zambézia (Mocuba, Quelimane e Nicoadala), 2 (dois) distritos 
na Província de Sofala (Gorongosa e Nhamatanda), e 1 (um) distrito na Província de Maputo (Matutuine) 
assim como em 6 (seis) Municípios no Norte e Centro do País, dos quais 2 (dois) na Província do Niassa 
(Metangula e Cuamba), 2 (dois) na Província de Cabo Delgado (Mocímboa da Praia e Montepuez) e 2 (dois) 
na Província da Zambézia (Quelimane e Mocuba). O objectivo geral da Concern Universal Moçambique é o 
ajudar os moçambicanos a alcançar os seus próprios objectivos de desenvolvimento. No ano 2015, através 
de parcerias, a Concern Universal implementou projectos interligados nos seguintes sectores: 

 
 

A Concern Universal Moçambique e os seus Parceiros contribuíram em acções durante o ano de 
2015 com um orçamento global estimado em cca 77,800.000,00 MT, abrangendo um universo de 

cerca de 120,000 beneficiários

 



[Type text] 
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PROGRAMA INTEGRADO: Água & Saneamento e Governação, Saúde Materno 
e Infantil e Segurança Alimentar 
 
A Concern Universal desenvolve um Programa integrado nos distritos de Majune e N’gauma, na Província 
do Niassa, e no distrito de Matutuine na Província de Maputo, em parceria com as seguintes 
organizações nacionais: União dos Camponeses e Associações de Lichinga (UCA); Conselho Cristão de 
Moçambique (CCM); Associação das pessoas vivendo com HIV e Simpatizantes (KWIMUKA); Associação 
dos Cegos e Amblíopes de Moçambique (ACAMO) e Associação para o Desenvolvimento sócio - cultural de 
Matutuine – (KUTSEMBA). O Programa cobre 3 (três) sectores críticos (Água e Saneamento e Higiene, 
Saúde Materno e Infantil, e Segurança Alimentar) e tem os seguintes objectivos: Melhorar a capacidade dos 
grupos vulneráveis para um acesso sustentável a alimentos com elevado valor nutricional; Melhorar a 
capacidade dos grupos vulneráveis de forma a se tornarem menos susceptíveis a doenças hídricas; Melhorar 
a saúde, o bem-estar e o acesso a serviços para mães e crianças; e, Melhorar a transparência e a 
responsabilização na prestação de serviços e alocação de recursos públicos através de um processo 
inclusivo, com forte propriedade comunitária e através de um engajamento activo de pessoas mais 
vulneráveis ligando de forma eficaz questões locais, com a formulação e implementação de políticas 
nacionais. No distrito de Matutuine a Concern Universal em parceira com a KUTSEMBA desenvolve um 
projecto complementar intitulado “Melhoria da Segurança Alimentar, Renda e Subsistência para Pequenos 
Agricultores” que tem como principal objectivo criar cadeias prósperas e justas de valor da batata Reno 
através do aumento da produtividade, rentabilidade e acessibilidade de batata Reno para agricultores e 
consumidores no Distrito de Matutuine, Província de Maputo. 

 
Por outro lado, em Consórcio com a ONG SNV, a Concern Universal Moçambique está envolvida na 
implementação do Programa GOTAS (Governação Transparente para Água, Saneamento e Saúde) em 3 
(três) distritos da Província do Niassa: Sanga, Chimbonila e Lago. Este Programa pertence ao Governo 
da Província de Niassa com um co-financiamento da Cooperação Suíça para o Desenvolvimento (SDC) no 
valor de 6.100.000,00 CHF para 4 (quatro) anos (Janeiro de 2014 a Dezembro de 2017). A implementação do 
Programa é da responsabilidade do Governo da Província de Niassa através da Direcção Provincial das Obras 
Públicas e Habitação (DPOPH), da Direcção Provincial do Plano e Finanças (DPPF), da Direcção Provincial 
da Saúde (DPS) e dos Governos Distritais do Lago, Sanga e Chimbonila com o apoio de uma unidade de 
gestão do Programa (UGP) formada pelo Consórcio SNV / Concern Universal. A UCA e o CCM são 
implementadores ao nível Distrital junto com as Organizações Comunitárias de Base (OCB´s) e as empresas 
do sector privado. O Programa GOTAS tem uma abordagem inovadora uma vez que contempla assuntos na 
área de Água e Saneamento, estabelecendo uma forte ligação com a área da Saúde, Governação e a 
Aprendizagem. 

Doador:  
Governo Australiano e SDC (programa desenvolvido em consórcio com a ONG SNV) 

Orçamento 2015: 11,000,000 MT 
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OBJECTIVO GERAL: Fortalecido o acesso equitativo aos serviços para os grupos mais vulneráveis 

Objectivo específico Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

Melhorada capacidade dos 
grupos vulneráveis para 
acesso sustentável a 
comida com elevado valor 
nutricional  
 

Produção local de 
semente de batata Reno  

Criado Sistema viável de produção 
de sementes locais de batata Reno 

Semente de batata G0 produzida 
 
Em curso os preparativos para a produção 
de semente G1 
 
Produzida semente de batata G2 pronta 
para comercialização pelo IAIS Instituto 
Agro Industrial de Salamanga e 
agricultores 

  

Aquisição e distribuição de 
insumos agrícolas 
(sementes, fertilizantes, 
pesticidas)  

Insumos agrícolas produzidos e 
distribuídos às 8 associações 
produtores de batata Reno 

Adquiridos vários insumos agrícolas e 
distribuídos às 8 associações no distrito de 
Matutuine 

599 pessoas 
(261 homens e 338 
mulheres) 

 

Treinamento no pacote de 
produção com 
associações 

Realizadas 8 sessões de 
treinamentos no pacote produção 
com 8 associações-alvo 

Realizadas 2 sessões de treinamentos no 
pacote produção com 8 associações-alvo 
e estabelecidas ligações entre 
associações e comerciantes locais  

293 pessoas  
(118 homens e 175 
mulheres) 

6 Sessões agendadas 
para o 2º semestre do 
Projecto (Janeiro - Junho 
2016) 

 

Realização de sessões de 
diálogo entre associações 
locais e os potenciais 
compradores 

Realizadas 3 sessões de diálogo 
entre 5 associações locais e os 
potenciais compradores 

Realizada 1 sessão de diálogo entre 5 
associações locais e os potenciais 
compradores 

121 pessoas  
(13 homens e 108 
mulheres)  

2 Sessões de diálogo 
agendadas para o 2º 
semestre do Projecto 
(Janeiro - Junho 2016) 
 

Criação de Coligação 
nacional de batata  

Criada 1 coligação nacional de 
Batata 

Criada 1 coligação nacional de Batata 8 Associações do 
distrito de 
Matutuine, IIAM, 
MASA,UEM – 
FAEF, CIP, Agencia 
do Vale do 
Zambeze, IAIS, 
SDAE- Matutuine, 
Kutsemba, 
representante dos 
agricultores 
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OBJECTIVO GERAL: Fortalecido o acesso equitativo aos serviços para os grupos mais vulneráveis 

Objectivo específico Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

Melhorada capacidade de 
grupos vulneráveis para ser 
menos susceptíveis a 
doenças hídricas 
 
 
 

Abertura de 12 furos de 
água com apoio do 
GoTAS e 13 com 
comparticipação do 
Governo 

Construídas 25 fontes de água  
 
 

Melhorado o acesso água segura através 
da construção de 25 fontes de água 

Beneficiadas 7,500 
pessoas, (3,825 
mulheres e 3,675 
homens) 

 

Conclusão da construção 
de fontes de água que 
transitaram do ano 
passado (2014) 

Concluída a construção de 9 fontes 
de água que transitaram no ano 
passado 

Concluída a construção de 9 fontes de 
água que transitaram no ano passado, 
com o financiamento do GOTAS 

Beneficiadas 2,700 
pessoas (1,377 
mulheres e 1,323 
homens) 
 
 

 

Reabilitação de fontes de 
água  

Reabilitadas 52 fontes de água  Reabilitadas 29 fontes de água (21 no 
Distrito de Lago e 8 no Distrito de Sanga) 
 
Está em curso a reabilitação de 7 fontes 
de água no Distrito de Chimbunila, 9 fontes 
de água no Distrito de Lago e 7 no Distrito 
de Sanga 

8,700 Pessoas 
bebem água limpa 
(4,437 mulheres e 
4,263 homens) 
 
 

Todos lotes com fontes de 
água por reabilitar já têm 
contractos assinados e a 
sua execução está em 
curso 
  

Preparação da 
comunidades para a 
candidatura a certificação 
como livres de fecalismo a 
céu aberto 

Famílias usam saneamento seguro 
nas comunidades abrangidas com a 
intervenção do GoTAS 

11,501 das 12,078 famílias abrangidas 
com a intervenção do GoTAS usam 
saneamento seguro 

11,501 Famílias  
(5,375 famílias em 
Chimbunila, 2,551 
no Lago e 3,575 em 
Sanga) 

 

Revitalização dos 
conselhos consultivos nos 
Distritos-alvo 

Revitalizados os CLs dos distritos de 
Sanga, Chimbunila e Lago  

Revitalizados os CLs dos distritos de 
Sanga (todos os níveis), Chimbunila (nível 
da povoação). 
No Distrito de Lago foi feito o mapeamento 
das comunidades que terão os conselhos 
de nível de povoação 

População de 3 
distritos-alvos 
 
 
 

Capacitadas as Equipas 
Técnicas Distritais de Lago 
no uso das ferramentas 
para a revitalização dos 
conselhos consultivos 

Planificação harmonizada 
com os governos distritais 
em preparação dos 
Planos Económicos e 
Sociais Distritais de 2016 
e inscrição das acções de 
GoTAS nos mesmos 

Realizada sessão de Planificação 
harmonizada com os governos 
distritais  

Realizada 1 sessão de Planificação 
harmonizada com os governos distritais 
em preparação dos Planos Económicos e 
Sociais Distritais de 2016 e inscrição das 
acções de GoTAS nos mesmos 

Todos os actores-
chaves (GOTAS e 
Governos Distritais) 
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OBJECTIVO GERAL: Fortalecido o acesso equitativo aos serviços para os grupos mais vulneráveis 

Objectivo específico Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

Início da actualização do 
SINAS através de 
smartphones e sua 
incorporação no sistema 
AkVO Flow 

Melhorada a capacidade da recolha 
e sistematização da informação 
SINAS 

Melhorada a capacidade da recolha e 
sistematização da informação por parte 
dos chefes dos postos administrativos e de 
localidades e técnicos dos SDPI com o uso 
do AKVO Flow como uma ferramenta para 
actualização dos dados do SINAS 

  

Elaboração de um guião 
de fluxo e gestão de 
fundos do governo através 
do e-SISTAFE 

Elaborado um guião de fluxo e 
gestão de fundos do governo 
através do e-SISTAFE 

Elaborado e disseminado um guião de 
fluxo e gestão de fundos do governo 
através do e-SISTAFE 

  

Elaboração conjunta com 
outros parceiros de WASH 
da Estratégia Unificada 
para a disponibilização de 
peças sobressalentes 
para as bombas manuais 

Elaborada uma Estratégia Unificada 
para a disponibilização de peças 
sobressalentes para as bombas 
manuais 

Elaborado juntamente com outros 
parceiros de WASH uma Estratégia 
Unificada para a disponibilização de peças 
sobressalentes para as bombas manuais 

  

Capacitação de 
cooperativas de artesãos 
nos procedimentos de 
resposta aos concursos 
públicos para a 
reabilitação de fontes de 
água 

Capacitadas 6 cooperativas de 
artesãos nos procedimentos de 
resposta aos concursos públicos 
para a reabilitação de fontes de 
água 

Capacitadas 6 cooperativas de artesãos 
nos procedimentos de resposta aos 
concursos públicos para a reabilitação de 
fontes de água 

12 elementos das 
cooperativas, (10 
homens e 2 
mulheres) 

 

Capacitação de 
cooperativas em 
tecnologias de baixo custo 
de saneamento 

Capacitadas as 8 cooperativas 
planificadas em tecnologias de baixo 
custo de saneamento 

Capacitadas 8 cooperativas em 
tecnologias de baixo custo de saneamento 

  

Capacitação de activistas  
em comunicação para a 
mudança de 
comportamento 

Capacitados 52 activistas em 
comunicação para a mudança de 
comportamento 

Capacitados 52 activistas (21 activistas de 
Chimbunila, 15 de Lago e 16 de Sanga) 
em comunicação para a mudança de 
comportamento 

52 Pessoas (24 
mulheres e 28 
homens) 

 

Realização duma 
pesquisa conjunta com o 
IFAPA sobre a 
descentralização de 
fundos para o sector de 
águas para o nível distrital 

Realizada uma pesquisa conjunta 
com o IFAPA sobre a 
descentralização de fundos para o 
sector de águas para o nível distrital 
 
 

Realizada e divulgada uma pesquisa 
conjunta com o IFAPA sobre a 
descentralização de fundos para o sector 
de águas para o nível distrital 
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PROGRAMA DE RESPONSABILIZAÇÃO SOCIAL AO NÍVEL DOS MUNICÍPIOS 
 
Desde o dia 15 de Fevereiro de 2012 que a Concern Universal Moçambique, em colaboração com as 
organizações da sociedade civil (OSC) locais e com o financiamento da Agência Suíça para o 
Desenvolvimento e Cooperação (SDC), se encontra a implementar o Programa denominado “Programa de 
Monitoria de Responsabilização Social nos Municípios - (MuniSAM) ”. Este Programa abrange 6 (seis) 
Municípios da zona centro e norte do País. O Programa desenvolve acções em 2 (dois) municípios na 
Província do Niassa (Metangula e Cuamba), 2 (dois) na Província de Cabo Delgado (Mocímboa de 
Praia e Montepuez) e 2 (dois) na Província da Zambézia (Quelimane e Mocuba).  
 
O Programa foi criado e concebido com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos municipais 
através do reforço da responsabilização social e capacidade de resposta às necessidades sociais dos 
processos de gestão dos recursos públicos. A longo prazo, esperava-se que as acções desenvolvidas 
resultassem num ambiente propício à responsabilização social, onde os munícipes têm acesso a serviços 
públicos eficientes, de qualidade e que respondam às suas principais necessidades e ansiedades. No centro 
da abordagem do MuniSAM está a satisfação progressiva das necessidades humanas através do uso dos 
recursos disponíveis. O MuniSAM promove uma interacção contínua, construtiva e sistemática entre todas 
as partes interessadas nos Municípios-alvo e difunde ferramentas, simples e abrangentes, que os actores 
Municipais são capazes de implementar e manter e que possam servir como referência no plano mais 
abrangente da municipalização no país. 
 
Desde a sua concepção o MuniSAM está alinhado com as principais prioridades do Governo de 
Moçambique e com o quadro legal dos municípios composto por três instrumentos principais:  

 A Constituição da República de Moçambique (CRM), aprovada em 2004, que no seu Título XIV inclui 
um capítulo sobre poder local;   

 A Política e Estratégia de Descentralização (PED), aprovada em 2012 pelo Governo, através da 
Resolução 40/2012, de 20 de Dezembro, que apresenta a visão e objectivos estratégicos da 
descentralização, na sua vertente de desconcentração (Órgãos Locais do Estado) e Descentralização 
(Municipalização);   

 A Lei 2/97 de 18 de Fevereiro – a lei-quadro das autarquias locais. O quadro normativo que regula a 
governação Municipal e tem como base a constituição da República de Moçambique (1990), que 
pressupõe um processo de descentralização, ao estabelecer a participação dos cidadãos na 
resolução dos problemas da comunidade através de “órgãos representativos e órgãos executivos”.  

 
No Ano 2015 foi decidido que o MuniSAM será integrado dentro do Programa de Desenvolvimento Municipal, 
PRODEM (2015-2017), uma pareceria entre o Governo de Moçambique, 26 Municípios do centro e norte do 
paίs, ANAMM e quatro parceiros internacionais (Dinamarca, Suíça, Suécia e Irlanda). 

  

Doador:  
Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação - SDC 

Orçamento 2015: 28,000,000 MT
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OBJECTIVO GERAL: Melhorar a responsabilização social nos processos de gestão de recursos públicos e melhorar a capacidade de resposta às 

necessidades das pessoas 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

Aumento da capacidade dos 
funcionários Municipais e dos 
prestadores de serviços para a 
produção de justificações baseadas em 
evidências e explicações sobre o uso 
dos recursos disponíveis para satisfazer 
as necessidades sociais, e para o 
envolvimento com os cidadãos e grupos 
sociais dentro dos processos existentes 
da gestão de recursos públicos 
 
 

Contactos permanentes com 
os Governos Provinciais, 
CMs e AMs  
 
Acções de capacitação de 
reciclagem em ferramentas 
de monitoria de 
responsabilização social 
(ciclo de gestão de recursos 
públicos) dos membros de 
AM e CM nos Municípios 
alvo 
 
 

Programa apresentado 
aos novos funcionários 
dentro dos Governos 
Provinciais, CMs e AMs 
 
Funcionários Municipais e 
membros das AM 
capacitados para produzir 
justificações e explicações 
baseadas em evidências 
sobre o uso dos recursos 
disponíveis e para 
interagirem com os 
munícipes à volta dos 
processos de gestão 
Municipal 
 

Melhor entendimento do 
Programa, colaboração, e 
aceitação do Programa por parte 
dos Governo Provinciais e 
Municipais  
 
Funcionários dos CM de 
Metangula, Cuamba, Quelimane, 
Mocuba, Mocímboa da Praia e 
Montepuez capacitados sobre a 
importância da produção de 
justificações baseadas em 
evidências e explicações sobre o  
 

Representantes dos 3 
Governos Provinciais, 
órgãos autárquicos e 
OSCs dos 6 Municípios-
alvo  
 
54 Membros de AMs (27 
homens, e 27 
mulheres), e 49 
funcionários de CMs (29 
homens e 29 mulheres) 
participantes na 
formação de reciclagem 
sobre ferramentas de 
monitoria de ciclo de 
gestão de recursos 
públicos 

Inicialmente a formação 
sobre responsabilização 
social estava orientada 
para elementos de OSC. 
Considerando as lacunas 
de conhecimento e o 
interesse demonstrado por 
parte do Governo, o 
Programa tomou a decisão 
estratégica de incluir 
também o lado da resposta 
à demanda (membros de 
CM e AM) como 
participantes na formação. 
Isso ajudou a criar canais 
de comunicação e 
interacção entre SAMcoms 
e o Governo 

Aumento da capacidade dos cidadãos e 
grupos de interesse da sociedade civil 
para engajar em processos de gestão 
de recursos públicos, articular as 
necessidades sociais, recomendar 
acções para responder às 
necessidades, pedir justificativos para o 
uso dos recursos disponíveis, avaliar as 
evidências de justificações e 
explicações recebidas, e assegurar 
acções correctivas como resposta às 
evidências do uso ineficaz / abuso dos 
recursos disponíveis 

Realização dos Workshops 
de reciclagem dos membros 
dos SAMcoms sobre 
processos de gestão de 
recursos públicos e 
Auditoria Social 
 
Apoio ao processo de 
legalização dos SAMComs 
 
 
Organização de workshop 
de boas práticas e desafios 
entre os SAMComs 

Membros do SAMcom 
reciclados sobre os 5 
processos de gestão de 
recursos públicos e 
Auditoria Social 
 
 
 
4 SAMComs com os 
estatutos publicados no 
Boletim de República (BR) 
 
Realizado o 1º Fórum de 
SAMComs  

Membros dos SAMcoms – 
Metangula, Cuamba, Quelimane, 
Mocuba, Mocímboa da Praia e 
Montepuez com capacidade para 
usarem ferramentas de monitoria 
de responsabilização social e 
auditoria social 
 
3 SAMComs (Quelimane, 
Metangula, Cuamba) com os 
estatutos publicados no Boletim 
de República (BR) 
 
Partilhados os sucessos e 
desafios entre os 6 SAMCOms em 
Maio 2015 em Montepuez 
 

167 Membros do 
SAMcom reciclados (74 
mulheres –e 103 
homens) 
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OBJECTIVO GERAL: Melhorar a responsabilização social nos processos de gestão de recursos públicos e melhorar a capacidade de resposta às 
necessidades das pessoas 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

Realização das actividades 
de Monitoria de 
Responsabilização Social, 
Auditoria Social e Audição 
Pública 

Aumento da participação 
comunitária e 
envolvimento na gestão 
dos recursos públicos, a 
nível dos projectos 
municipais 

# Produzidos relatórios de 9 
auditorias sociais  
# Os 6 SAMComs organizaram 9 
audições públicas (Montepuez, 
Mocímboa da Praia e Quelimane – 
2 vezes) 

Munícipes de Metangula 
e Cuamba, Mocuba, 
Quelimane, Mocímboa 
da Praia e Montepuez e 
quaisquer partes 
interessadas, no geral 

Órgãos municipais dos 
Municípios abrangidos 
pela intervenção do 
MuniSAM valorizaram este 
evento e pediram aos 
membros dos respectivos 
SAMComs para que o 
mesmo se realize mais do 
que uma vez por ano 

Realização das Actividades 
concretas de advocacia 
desenvolvidas pelos 
SAMcoms 

Desenvolvidas as 
actividades concretas de 
advocacia com base na 
realidade e evidência local  

Os SAMcoms implementam 
campanhas de sensibilização 
sobre: (i) cidadania fiscal; (ii) 
acessibilidade aos edifícios 
públicos por pessoas com 
deficiência e (iii) educação 
ambiental e gestão dos resíduos 
sólidos 

Munícipes de Metangula 
e Cuamba, Mocuba, 
Quelimane, Mocímboa 
da Praia e Montepuez e 
quaisquer partes 
interessadas, no geral 

 

Aumento da capacidade dos 
intervenientes no lado da demanda e da 
resposta ȧ demanda nos Municípios 
seleccionados, assim como nas 
estruturas sub-nacionais e nas 
estruturas do Governo central para 
assegurar uma integração mais eficaz e 
sistemática entre os processos de 
gestão de recursos públicos Municipais 
e os de outros níveis de governação 

# Engajamento com 
intervenientes-chave ao 
nível nacional 
# Partilha da metodologia de 
trabalho do MuniSAM em 
workshops, conferências 
etc. 
# Criação de um sistema 
informatizado de Monitoria e 
Avaliação de MuniSAM  
# Trabalho em redes e 
coligações com outras OSC 
# Produção e partilha de 
estudos de caso 
# Reuniões do Comité 
Consultivo do Programa 
# Promoção do movimento 
de responsabilização social 
ao nível nacional/regional 

Melhoradas as ligações de 
gestão dos recursos 
públicos entre os níveis 
Municipal, Distrital, 
Provincial, e Nacional 
 

# Mantidos contactos com a 
Assembleia da República  
# Participação activa no OD 
# Produzido e divulgado um 
estudo de caso sobre o impacto 
da interacção dos SAMComs em 
torno dos 5 processos do Ciclo de 
Responsabilização Social 
# Produzido e divulgado 1 
documento consolidado de boas 
práticas e aprendizagem dos 6 
SAMComs 
# Produzido e divulgado 1 Estudo 
sobre a Metodologia do MuniSAM 

Munícipes, Governo, 
OSC, doadores ou 
outras entidades 
interessadas no 
movimento de 
responsabilização social 

Dados fortes passos no 
sentido de: (i) 
estabelecimento e 
consolidação da 
visibilidade do Programa; 
(ii) contributo para uma 
integração mais eficaz e 
sistemática em prol de 
uma melhor 
responsabilização social a 
todos os níveis em 
Moçambique; (iii) 
estabelecimento de uma 
cultura de 
responsabilização social 
em Moçambique e ao nível 
regional 
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PROGRAMA DE RESPONSABILIZACAO SOCIAL NO SECTOR DE SAÚDE 
 
Desde Abril de 2014 que a Concern Universal Moçambique, em colaboração com redes e/ou fóruns das 
organizações da sociedade civil (OSC) locais (FONAGNI na Província do Niassa e NAFEZA na Província da 
Zambézia) e com o financiamento do Banco Mundial encontra-se a implementar o Programa denominado 
“Conhecimento, Habilidades, Acção e Trabalho em rede em Responsabilização Social – SAKSAN”.  
 
O Programa tem a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos mais vulneráveis (mulheres, pessoas com 
deficiência, pessoas com HIV, etc.), nas Províncias do Niassa (distritos de Marrupa, Majune e Maúa) e 
na Província da Zambézia (distritos de Quelimane, Nicoadala e Mocuba) através do reforço da 
responsabilização social e aumento de capacidade de resposta às necessidades sociais de prestação de 
serviços no sector da saúde, rumo a uma melhor implementação de políticas nacionais. O programa pretende 
aumentar a capacidade das OCBs / OSC locais para o engajamento em responsabilização social, aumentar 
o envolvimento entre os actores do lado da demanda e os actores do lado da resposta à demanda sobre a 
qualidade da prestação de serviços de saúde e, partilhar conhecimentos e aprendizagem estimulando a 
participação dos cidadãos nos processos de gestão dos recursos públicos. 
 
O programa SAKSAN espera alcançar os seguintes Resultados: 

 OCB / OSC que representam grupos vulneráveis nas Províncias do Niassa e da Zambézia com 
habilidades e capacidade de engajamento com base em evidências com o Governo, em matérias de 
transparência e responsabilização na prestação de serviços de saúde (com foco na saúde materno 
infantil e acesso ao tratamento anti-retroviral, a descentralização do orçamento e a humanização de 
prestação dos serviços de saúde, etc.); 

 Engajamentos à volta de questões de desempenho identificados localmente influenciam a qualidade 
da prestação de serviços (com foco na saúde materno infantil e acesso aos anti-retrovirais, a 
descentralização do orçamento e a humanização da prestação de serviços de saúde) no sector da 
saúde em Niassa e na Zambézia; 

 Boas práticas e lições aprendidas sobre como medir o desempenho dos prestadores de serviços com 
base nas experiências do projecto identificadas, divulgadas e utilizadas para influenciarem os outros 
níveis de Governação. 
 
 

 
 

Doador:  
Banco Mundial 

Orçamento 2015: 6,800,000 MT
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OBJECTIVO GERAL: Melhoria da qualidade de vida dos mais vulneráveis (pessoas com deficiência, HIV, etc.) em Niassa e Zambézia, através do 
reforço da responsabilização social e capacidade de resposta às necessidades sociais de prestação de serviços no sector da saúde 

Objectivo específico Actividade Resultado 
esperado 

Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

OCB / OSC que representam grupos 
vulneráveis nas províncias do Niassa e 
Zambézia com habilidades e capacidade 
de engajamento com base em 
evidências com o Governo em matéria 
de transparência e responsabilização na 
prestação de serviços de saúde (com 
foco na saúde materno infantil e acesso 
aos anti-retrovirais, a descentralização 
do orçamento e humanização da saúde, 
prestação de serviços, etc.) 

Aumento da capacidade de 
OCBs/OSC locais para 
engajamento em 
responsabilização social  
 

Realizadas 5 sessões de 
formação sobre ciclo de 
responsabilização social   

Realizadas 5 sessões de 
formação sobre ciclo de 
responsabilização social   

Cc de membros de 48 
OCB/OSC dos distritos 
de Muembe, Marrupa, 
Maúa, Quelimane e 
Nicoadala 

 

Promoção do diálogo 
democrático interno dentro 
das OCB / OSC 

Realizadas 6 sessões 
iniciais de diálogo 
democrático interno dentro 
das OCB/OSC 12 de 
réplicas 

Realizadas 18 sessões de diálogo 
democrático interno dentro das 
OCB/OSC 

Membros de 48 
OCB/OSC 
 

Foram 6 sessões iniciais e 
12 de réplica 

Aumento do acesso dos 
cidadãos à informação 
pública sobre as questões 
de saúde 

Realizados programas 
radiofónicos de divulgação 
do Plano Estratégico do 
sector de saúde      

Realizados programas 
radiofónicos e 3 sessões 
presenciais de divulgação do 
Plano Estratégico do sector de 
saúde    

Cc de 30,000 pessoas, 
habitantes dos 6 
distritos abrangidos pelo 
projecto 

 

Engajamento em volta de questões de 
desempenho identificados localmente 
influenciam a qualidade da prestação de 
serviços (com foco na saúde materno 
infantil e acesso aos anti-retrovirais, a 
descentralização do orçamento e a 
humanização da prestação de serviços 
de saúde) no sector da saúde em Niassa 
e Zambézia. 

Prestação de assistência e 
apoio logístico a OCB / OSC 
para recolha de evidências 
de raiz no sector da saúde 
 

Aumentada a capacidade 
de OCBs/OSC locais para 
engajamento em 
responsabilização social  

Assistidas 85 OCB/OSC através 
dos Grupos Cívicos de Saúde  

2,975 Membros de 85 
OSC/OSC (1,237  
mulheres e 1,738 
homens)  

 

Promoção do diálogo eficaz 
e engajamento baseada em 
evidências em torno de 
questões de saúde entre 
OCB / OSC e Governo 

Aumento do envolvimento 
entre os actores da 
resposta à demanda  e os 
actores do lado da 
demanda sobre a 
qualidade da prestação de 
serviços de saúde 

Realizadas 5 Auditórios Públicos 
de Saúde – diálogo construtivo 
baseado nas evidências entre 
grupos cívicos e sector de saúde 

População dos distritos 
de Muembe, Marrupa, 
Maúa, Quelimane, 
Nicoadala e Mocuba 

 

Boas práticas e lições aprendidas sobre 
como medir o desempenho dos 
prestadores de serviços com base nas 
experiências do projecto identificadas, 
divulgadas e utilizadas para 
influenciarem os outros níveis de 
Governação. 
 

Identificação e produção de 
lições aprendidas para 
partilha de informações, 
desafios, experiências e 
boas práticas 

Identificadas e produzidas 
lições aprendidas e 
compartilhadas 
informações, desafios, 
experiências e boas 
práticas 

Produzidos e divulgados 2 boletins 
informativos com as lições 
aprendidas pelo Projecto 
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PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

 
A Concern Universal, em parceria com as organizações nacionais Kulima, Kixiquila, AGRIMERC ODS, 
OCODEMA, IDEAA, Sementes Nzara Yapera Lda e Dengo Commercials, está a implementar o Programa 
denominado “Aumento da capacidade dos agricultores de pequena escala e associações de camponeses 
para se envolverem na produção agrícola sustentável e nos sistemas de marketing nas Províncias de Sofala 
e Manica, ao longo do corredor da Beira” com o objectivo de aumentar a produtividade agrícola e os 
rendimentos dos pequenos agricultores. O Programa opera em 5 (cinco) distritos, ao longo do corredor 
da Beira, sendo (2 dois) na Província de Sofala (Nhamatanda e Gorongosa) e 3 (três) na Província de 
Manica (Manica, Sussundenga e Gondola). Estima-se alcançar 40.000 beneficiários directos ao longo dos 
3 (três) anos de implementação com um pacote completo de intervenção deste Programa, com o intuito de 
aumentar a capacidade nas áreas de produção e marketing. 
 
O Programa foi concebido para explorar e desenvolver parcerias mutuamente vantajosas entre comerciantes 
do sector privado e agricultores do sector familiar, com vista a estabelecer um sistema que possa continuar 
a funcionar após o fim da intervenção. A parceria é guiada por uma compreensão das interdependências 
entre mercados eficientes e ligações de mercado, sistemas de informação, desenvolvimento organizacional 
e capacitação institucional para agricultores do sector familiar, de modo a ultrapassarem os obstáculos, que 
os limitam a melhorarem a produtividade e os rendimentos.  
 
O Programa pretende alcançar os seguintes objectivos específicos: 

 Aumentar o conhecimento e uso do Maneio Integrado de Fertilidade dos Solos (MIFS), no seio dos 
produtores do sector familiar; 

 Facilitar o acesso dos agricultores a insumos agrícolas mais modernos (principalmente fertilizantes e 
sementes melhorada); 

 Melhorar o acesso dos agricultores aos mercados e reduzir as perdas pós-colheita; 

 Melhorar a capacidade das organizações de agricultores (Associações, Cooperativas, Núcleos e 
Clubes) de modo a responderem melhor às necessidades dos seus associados. 

 
 
 
 

Doador:  
Aliança para a Revolução Verde em África (AGRA) 

Orçamento 2015: cca 32,000,000 MT 
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OBJECTIVO GERAL: Aumento de capacidade dos agricultores de pequena escala e organizações de agricultores para se envolver na produção 
agrícola sustentável e nos sistemas de marketing nas Províncias de Sofala e Manica em Moçambique 

Objectivo específico Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
Aumentar o conhecimento e 
uso do SGIFS (sistema de 
gestão integrada de 
fertilização do solo) junto de 
agricultores de pequena 
escala 
 
 

Treinamento de 
Extensionistas sobre 
SGIFS e uso de rádio e 
telefones na informação 
de Mercado 

20 Extensionistas com conhecimentos 
sobre SGIFS, técnicas de uso de rádio 
e telemóvel para difusão de 
informação de mercado  

20 Extensionistas treinados e 
prontos para fazerem o uso das 
tecnologias. 

20 Extensionistas (4 
mulheres, 16 homens),  

 

Treinamento de 
produtores de contacto 
sobre SGIFS  e uso 
eficiente de fertilizantes 

200 Produtores de contacto com 
conhecimentos sobre SGIFS e uso de 
normas de aplicação de fertilizantes 
recomendam tecnicamente 

206 Produtores de contacto 
prontos para fazerem as réplicas 

206 Produtores de 
contactos (49 Mulheres, 
157 homens) 

 

Treinamento de 
produtores de réplicas 
sobre SGIFS  e uso 
eficiente de fertilizantes 

25,000 Produtores a beneficiarem das 
técnicas sobre Maneio Integrado de 
Fertilidade dos solos (MIFS) 

27,776 Produtores beneficiam 
de treinamento em MIFS 

27,776 SHFs (12,765 
mulheres, 15,011 homens) 

 

Realização de 
campanhas de 
sensibilização dos 
produtores sobre SGIFS  

Encontros ou reuniões de dinamização 
feitas juntos aos líderes locais junto 
das suas comunidades 

As comunidades com 
conhecimento sobre técnicas de 
SGIFS  

21,774 camponeses de 
pequena escala (7,725 
mulheres, 14,049 homens)  

 

Estabelecimento de 
Campos de 
Demonstração 

Produtores de contactos com 
habilidades para estabelecer Demos 

Estabelecidos: 81 mother 
demos, 339 baby demos” e 137 
“ going beyond demos 

359 produtores de 
contacto (96 mulheres, 
263 homens) 

 

Facilitação de  acesso 
ao crédito para 
produtores 

Produtores com créditos para 
aumentarem as áreas de produção e 
produtividade 

53 produtores tiveram acesso a 
crédito no valor global de: 
26,229 US$ 

53 produtores  (9 
mulheres, 44 homens) 

 

 
Facilitar o acesso dos 
agricultores aos insumos 
agrícolas mais modernos 
(principalmente fertilizantes 
e sementes) 

Produção de Semente 
Certificada 

Semente disponível para os 
produtores 

Produzidas seguintes 
quantidades de semente: Milho 
ZM 309- 40MT; Milho ZM 523- 
241; Milho Matuba-225; Milho 
SPI  4; Feijão Sugar 131-7,4; It-
12-63-8,75; Lindi-035 e; F.D. 
Calima-5; F.Bonus 8 

40,000 produtores em 5 
distritos 

 

Procurement de 
sementes iniciais 
 

Semente disponível para produtores   18,660kg de sementes sendo:  
Milho ZM 309- 2800kgs; Milho 
ZM 523-5500kg;Milho Matuba 
4800kg; Milho SPI 1200kg; 
Feijão Sugar 131-4200kg; It-12-
63-120kg  

40,000 produtores em 5 
distritos 

 

Capacitação de agro-
dealers no apoio aos 
camponeses e 
promoção de inputs 

60 Agro-dealers com conhecimentos 
sobre vendas de insumos Agrícolas 

67 Agro-dealers treinados a 
vender os insumos para os 
produtores 

67 agro-dealers  (10 
mulheres, 57 homens) 

 

Ligação com as 
empresas de Sementes 

60 Agro-dealer com conhecimentos 
sobre planos de negócios e 

67 agro-dealers treinados 67 agro-dealers  (10 
mulheres, 57 homens) 

9 Agro-dealer fizeram e 
submeteram os planos de 
negócios para entidades 
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OBJECTIVO GERAL: Aumento de capacidade dos agricultores de pequena escala e organizações de agricultores para se envolver na produção 
agrícola sustentável e nos sistemas de marketing nas Províncias de Sofala e Manica em Moçambique 

Objectivo específico Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

e Agro-dealers para 
financiar serviços 

financiamentos para compra de 
insumos Agrícolas 

financeiras para o valor de 
800,000.00 MZN 
 

Melhorar o acesso dos 
agricultores aos mercados e 
reduzir as perdas pós-
colheita 
 

Treinamento de  SHFs 
em Mercado Colectivo 

Produtores com conhecimentos sobre 
técnicas de mercado colectivo e a 
fazerem vendas colectivas 

Produtores vendem os produtos 
de maneira colectiva 

12,774 produtores (3,455 
mulheres, 9,319 homens) 

 

 reinamento de TOTs 
em pós- Colheita 

30 TOTs treinados 
em pós- Colheita 
 

30 TOTs com conhecimento de 
manuseamento dos seus 
produtos depois das colheitas 

30 TOTs (20 homens, 10 
mulheres) fazem réplica a 
produtores 

 

Treinamento SHFs em 
pós Colheita 

SHFs com conhecimento de 
manuseamento dos seus produtos 
depois das colheitas 

Treinados em réplicas 13,932 
novos SHFs  

 13,932 novos SHFs 
(5,002 mulheres 8,930 
homens) 

 

Estabelecimento de 
Centro de Agregação e 
Armazéns 

6 Centros de agregação armazéns 
estabelecidos a serem usados pelas 
associações 

4 centros de agregação 
estabelecidos e 2 armazéns 
identificados em Manica, sendo; 
Zimpinga (Gondola)-1; 
Boa vista (Gondola)-1 
Nhamatanda-1 e 
Macate (Gondola)-1 

Membros de 14 
associações  

 

Ligação de SHFs  e FOs 
no mercado estruturado 

Produtores ligados ao mercado 
estruturado 

 Vendidos pelos produtores: 
Milho: 3.541MT; Soja: 166Mt; 
Gergelim:938MT; Feijão: 652MT 
 (Para JAM pelos produtores  
-55MT vendidos para Jafar 
Comercial a preço de 8mts/kg) 

168 FOs com 4,253 SHFs 
e 1,120 individuais SHFs  

 

 
 
Melhorar a capacidade das 
organizações de agricultores 
para responder as 
necessidades dos seus 
membros 
 
 
 
 

Mobilização de 
produtores para 
formação de novos 
grupos ou integração 
nos grupos já existente 

FOs formados e aumento de número 
dos membros nas FOs 

Formados 103 FOs com 2,214 
membros 

2,214 Produtores ( 819 
mulheres, 1,395 homens) 

 

Promoção e Integração 
de Género para 
fortalecimento 
económico e 
organizacional dentro 
das FOs 

Formados novos FOs com equilíbrio 
de género e representatividade de 
diferentes fachas etárias 

Aumento de número de 
mulheres e jovens nos grupos e 
maior envolvimento destes nas 
actividades de FOs 

249 Representantes das 
FOs (77 mulheres, 
172 homens) 
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OBJECTIVO GERAL: Aumento de capacidade dos agricultores de pequena escala e organizações de agricultores para se envolver na produção 
agrícola sustentável e nos sistemas de marketing nas Províncias de Sofala e Manica em Moçambique 

Objectivo específico Actividade Resultado esperado Resultado alcançado Beneficiários Comentários 

 
 
 

Treinamento de TOTs 
em princípios de 
cooperativas e 
Sensibilização sobre as 
cadeias 

TOTs treinados e prontos para 
fazerem réplicas nas suas FOs de 
origem 

Treinados 103 FOs novos, como 
resultado das réplicas feitas de 
TOTs treinados 

171 homens e  
89 Mulheres 

 

Treinamento de TOT em 
pós colheita 

TOTs treinados e prontos para 
fazerem réplicas nas suas FOs de 
origem 

Treinados 103 FOs novos, como 
resultado das réplicas feitas de 
TOTs treinados. 

172 homens e  
77 Mulheres 

 

Capacitação em gestão 
financeira as SHFs 

FOs com conhecimentos Financeiros Treinados 59 produtores dos 
quais; 14 individuais e 45 
pertencente aos 37 FOs  

704 membros de FOs, 
(479 homens, 225 
mulheres) 

 
 
 

Realização da 
Assembleia geral 

FOs com novos dirigentes eleitos 
democraticamente 

15 FOs com novos dirigentes 
eleitos democraticamente 

Beneficiaram da 
assembleia geral 15 FOs 
com um total de 269 
membros (103 mulheres e 
166 homens) 

 

Ligação das FOS com 
agente financeira 

FOs a fazerem ligação direita com 
empresas macrofinanceira, sem 
precisarem de intermediários 

Membros as FOS já fazem 
contactos singulares com banco 
de oportunidade para obtenção 
de créditos 

162 representantes 
proveniente das 5 
cooperativas: (110 
homens, 
52 mulheres) 

 

Supervisão e recolha de 
réplicas dos 
treinamentos feitos 

TOTs realizam réplicas para assegurar 
a qualidade durante os treinamentos 

Supervisados os TOTs em 5 
distritos no processo das 
replicas junto as suas FOs 

2,159 pessoas (811 
mulheres e 1,348 homens) 

Ainda continua o processo de 
supervisão e recolha das 
réplicas 
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Sectores geográficos em 2015 
 

 
 
 
 
 
  

Concern Universal Moçambique  
Escritório de Lichinga (sede): Rua dos Condomínios das Alfândegas c.p. 234; Tel: 271 20 163, Fax: 271 21 553 

Escritório de Maputo (apoio): Rua Padre António Viera 56, Bairro Coop; c.p. 1073; Tel: 21 415410; Cell: 82 363 1646; Fax: 21 41 4657 
Escritório de Chimoio (apoio): Estrada Nacional Nº 6, Bairro 4, Cell: 82 779 5260/ 84 358 8960 

www.concern-universal.org.mz - Registered Charity No. 272465 Company Limited by Guarantee No: 1278887 

Programa Integrado 
(Água e 

Saneamento, Saúde 
materno e infantil, 

Segurança 
Alimentar)

14%

Responsabilização 
Social
45%

Seguranca 
Alimentar

41%

0% 0%

Sectores-2015

http://www.concern-universal.org.mz/

